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dle rozdělovníku

Dodatečné informace k veřejné zakázce pod označením „Zajištění
ubytovacích, stravovacích a dalších služeb pro projekt „Vytváření
pozitivního sociálního prostředí na školách““
Zadavatel obdržel dotazy k Výzvě k podání nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu " Zajištění ubytovacích,
stravovacích a dalších služeb pro projekt „Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách“".
Znění dotazů i odpovědi na ně Vám zasíláme níže.
Dotaz č. 1:
Na základě telefonického hovoru, zasílám písemný dotaz, týkající se - projektu č. CZ.1.07/1.2.00/14.0028 "Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách".
- jedná se o termín prvního běhu, který je stanoven na 15.-18.9./2010, kdy termín 18. 9. máme dlouhodobě
zarezervován.
-- mohu nabídnout tyto volné termíny:
3.11. - 6.11. 2010
10.11. - 13. 11. 2010
24.11. - 27. 11. 2010
Věřím, že něco vymyslíme.
Odpověď:
Z důvodu již naplánovaných a rezervovaných lektorů na toto období není změna termínu možná.
Dotaz č. 2:
Na základě našeho nynějšího telefonického rozhovoru, Vám v rámci "Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost" nabízíme první termín 15.-18.9. 2010 provést v hotelu …….. (stravování, školení,
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coffebreaky) a ubytování v hotelu ……….. který je naprosto v bezprostřední blízkosti (6m) od hotelu ………. Oba
hotely jsou na vysoké úrovni, tříhvězdičkového standartu.
Samozřejmě nabízíme i druhou variantu, další volný termín dle možností penzionu …………. nebo hotelu ………..
Odpověď:
Nabídnout ubytování v bezprostřední blízkosti při zachování ostatních podmínek je možné.
Změna termínu možná není.

Ing. Leo Nevřela
vedoucí odboru kancelář ředitelky krajského úřadu
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